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FORMULAR CS03 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): ...........................................................
                       
Denumire solicitant:_____________________________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ______________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________________ 

Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:_________________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________ 

 

Nr
. 

crt 

Principii şi criterii de selecţie 
 
 

                            Documente verificate 

Punctaj 
selectie GAL 

 1.  Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care 
vizeaza, pentru teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, sectorul 
zootehnic (ovine, caprine, bovine, pasari, apicultura), vegetal 
(legumicultura, pepeni inclusiv productia de material saditor), apicultura 
Max 40 p 
A. Sector vegetal Max 40 p 
- legumicultura (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii 
protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere 
de material săditor/ sămânţă de legume; 40 p 
- producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole 
şi viticole - exceptând cele pentru legumicultură 35 p 
B. Sector zootehnic Max 30 p 
- ovine si caprine, bovine (sunt incluse şi bubalinele) si pasari 30 p 
- apicultura 25 p 
 Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea 
speciilor de animale sau culturilor în cadrul calculului SO care trebuie să fie 
dominantă în total SO exploataţie.  
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 
vegetal/ zootehnic (aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată 
în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei de cultură/ animale se va 
face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO 
al exploataţiei.  
N.B.! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe toată perioada de 
monitorizare a proiectului, grupa mare de cultură/animale pentru care a 
primit punctaj. 

..... 

Doc. 2 d), 2e)   Registrul Agricol 

Doc.  Cererea de finanţare - stabilirea dimensiunii exploataţiei 
agricole/calculul SO 
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2.  Proiecte depuse de fermele de familie, conform definitiei din OUG nr. 
43/2013, care se incadreaza in dimensiunea fermei mici 20 p 

..... 

Documentele constitutive ale Solicitantului (forma de organizare juridica) 
– Doc. 6 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului; 

Doc. 8. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între asociaţi / 
membrii familiei din cadrul microintreprinderii / întreprinderii mici 
(copiile actelor de identitate, alte documente relevante) 

3.  Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL 20 p 

Solicitantul face dovada apartenenței sale la o formă de asociere de pe 
teritoriul GAL (inclusiv forma asociativă înființată și finanțată prin 
Măsura M2/3A Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii 
in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune 
practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii 
Macinului - Dunarea Veche)  
sau  
Solicitantul declară pe propria răspundere ca își asumă inscriere intr-o formă 
de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv forma asociativă înființată și 
finanțată prin Măsura M2/3A Stimularea infiintarii si sprijinirea asocierii si 
cooperarii in vederea realizarii de investitii comune, a schimburilor de bune 
practici si a inovarii in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - 
Dunarea Veche) in termen de 6 luni de la primirea primei transe. 

..... 

Doc.17 Declaratie aderare forma asociativa (Anexa 15) 

4. Solicitantul face dovada sau isi ia angajamentul de a dobandi/ de a-si 
imbunatati competentele profesionale in domeniul agricol, inclusiv prin 
participare la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C 
pana la obtinerea transei finale Max 20 p 

Solicitantul face dovada competentelor profesionale dobandite in 
domeniul agricol, specifice tipului de activitate agricola propusa prin 
proiect (inclusiv prin participare la cursuri de instruire organizate in 
cadrul Masurii GAL M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul 
agricol in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche)  
sau  
Solicitantul declară pe propria răspundere ca va dobandi, pana la obtinerea 
transei finale, competente profesionale in domeniul agricol, specifice tipului 
de activitate agricola propusa prin proiect (inclusiv prin participare la cursuri 
de instruire organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C Dezvoltarea resursei 
umane din domeniul agricol in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche) 

..... 

Doc. 10. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate 
într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării 
deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima 
tranșă de plată (Anexa 10); 

TOTAL PUNCTAJ 100 p 

Punctajul minim pentru această submasură este de 20 p.  

 
Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare.  
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CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
 
 PROIECT EVALUAT   FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 20 PCT) 
      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 20 PCT) 
PUNCTAJ OBTINUT  
 
Observaţii:______________________________________________________________________________ 

 
 
Aprobat,  

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 

Nume si prenume: ______________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Verificat,  

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume___________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Intocmit, 

Expert 1  GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume_________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/_______ 

  

 
 
METODOLOGIA DE PUNCTARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  

 
CS.1. Proiecte care prevad investitii in cadrul sectoarelor prioritare care vizeaza, pentru 
teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, sectorul zootehnic (ovine, caprine, bovine, 
pasari, apicultura), vegetal (legumicultura, pepeni inclusiv productia de material saditor), 
apicultura 

Sector vegetal 

- legumicultura (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, 

inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de material 

săditor/ sămânţă de legume;  

40 p 

- producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi 

viticole - exceptând cele pentru legumicultură  

35 p 

Sector zootehnic 

- ovine si caprine, bovine (sunt incluse şi bubalinele) si pasari 30 p 

- apicultura 25 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Cererea de finanţare - 

stabilirea dimensiunii 

exploataţiei agricole/ calculul 

SO; 

- Registrul Agricol. 

 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de 
ponderea culturilor sau speciilor de animale în cadrul calculului 
SO care trebuie să fie  dominantă în totalul SO exploataţie. 

Expertul calculează ponderea  SO-urilor pentru fiecare sector 
(culturi sau animale) din total SO, conform celor completate in 
tabelului de dimensiune a exploataţiei, in Cererea de finantare, 
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tinand cont de urmatoarele: 

1) Sectorul vegetal 
-Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele 
în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), 
inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume-
Producere de sămânță si material saditor inclusiv pentru 
pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele pentru 
legumicultură; 
- Pomicultură exceptând pepinierele pomicole. 
 Se vor acorda 40 de puncte pentru o exploataţie legumicol 
(inclusiv in cazul producerii  de material săditor şi materialul 
semincer pentru culturile de legume)  şi 35 de puncte pentru o 
exploataţie care vizează producerea de semânţă şi material 
săditor (inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole) doar 
exploataţiile care vizează celelalte tipuri de cultură, 
excluzându-se la acest punct culturile de legume. În cazul 
culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în 
cadrul celui de –al doilea criteriu de selecţie. 
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe 
sectorul vegetal/zootehnic (aceasta reprezentând componenta 
majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a 
grupei de cultură/animale se va face comparativ cu totalul SO al 
sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al exploataţiei. 
Atenţie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, pe 
toată perioada de monitorizare a proiectului, grupa mare de 
cultură/animale pentru care a primit punctaj. 

Dacă ponderea dominantă din total SO se regaseste în sectorul 
vegetal expertul verifică următoarele: 

- Adeverinta de la APIA/print screen-ul după forma coerentă şi 
după caz, istoricul exploataţiei în numele solicitantului sau 
cedentului exploataţiei agricole în care apar parcelele 
agricole, mărimea acestora şi culturile aferente conform 
înregistrarilor din IACS, necesare pentru calculul SO al anului 
0. Se verifică dacă suprafeţele şi culturile din IACS  
corespund cu informaţiile completate în cererea de finanţare 
si cu Registrul Agricol.  

2) Sector zootehnic 
- Ovine și caprine, bovine (sunt incluse şi bubalinele) si pasari 
- Apicultură 
Dacă proiectul vizează sectorul zootehnic expertul verifică în 
Registrul exploataţiilor de la ANSVSA:  

- Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

Daca in urma verificarii descrise mai sus, expertul constată că 
proiectul detine o ponderea dominantă care vizeaza specii 
prioritare care sunt punctate din total S.O. exploatatie, rezultă 
ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea punctajului si va 
inscrie punctajul acordat in coloana “punctaj selectie GAL”, in 
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rubrica specifica acestui criteriu. 

In cazul in care investitia propusa prin proiect nu deţine o 
pondere dominanta pentru unul din sectoarele prioritare care 
sunt punctate din total S.O. exploatatie, expertul inscrie “0” in 
coloana “ punctaj selectie GAL”, in rubrica aferenta acestui 
criteriu de selectie. 

 

CS.2 Proiecte depuse de fermele de familie, conform definitiei din OUG nr. 43/2013, care se 
incadreaza in dimensiunea fermei mici 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Documentele constitutive 
ale Solicitantului (forma de 
organizare juridica) – Doc. 6 
Certificatul de înregistrare 
eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului; 
- Documentele care 
demonstrează gradul de 
rudenie între asociaţi / 
membrii familiei din cadrul 
microintreprinderii / 
întreprinderii mici (copiile 
actelor de identitate, alte 
documente relevante) 

Expertul va acorda punctaj (20 p) proiectului aferent 
solicitantului care se incadreaza in categoria „fermei de 
familie” conform definiției din PNDR 2014-2020, asa cum se 
regaseste in Cererea de finantare si anexele la aceasta. 
 

 
CS.3 Inscrierea solicitantului intr-o forma de asociere de pe teritoriul GAL 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Declaratie aderare forma 
asociativa (Anexa 15) si 
Document ce atesta 
apartenenta solicitantului la o 
forma de asociere de pe 
terioriul GAL, daca este cazul. 

Expertul verifica daca solicitantul face dovada apartenenței sale la 
o formă de asociere de pe teritoriul GAL (inclusiv forma asociativă 
înființată și finanțată prin Măsura M2/3A Stimularea infiintarii si 
sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea realizarii de investitii 
comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii in activitatea 
agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche)  
Expertul verifica daca solicitantul declară pe propria răspundere ca 
își asumă inscriere intr-o formă de asociere de pe teritoriul GAL in 
termen de 6 luni de la primirea primei transe (inclusiv forma 
asociativă înființată și finanțată prin Măsura M2/3A Stimularea 
infiintarii si sprijinirea asocierii si cooperarii in vederea realizarii 
de investitii comune, a schimburilor de bune practici si a inovarii 
in activitatea agricola a teritoriului Muntii Macinului - Dunarea 
Veche) 
Expertul acordă  punctaj (20 p) numai dacă solicitantul prezinta un 
document care atesta apartenenta sa la o forma de asociere de pe 
teritoriul GAL, valabil la data depunerii cererii de finantare  sau 
daca declaratia solicitantului este completata, semnata, stampilata 
si atasata la CF. Daca aceste informatii nu se regasesc expertul 
inscrie “0” in coloana “ punctaj selectie GAL”, in rubrica aferenta 
acestui criteriu de selectie. 
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CS.4 Solicitantul face dovada sau isi ia angajamentul de a dobandi/ de a-si imbunatati 
competentele profesionale in domeniul agricol, inclusiv prin participare la cursuri de 
instruire organizate in cadrul Masurii GAL M1/1C pana la obtinerea transei finale. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- 10. Angajamentul de a 
dobândi competențele 
profesionale adecvate într-o 
perioadă de grație de 
maximum 33 de luni de la 
data adoptării deciziei 
individuale de acordare a 
ajutorului, dar nu mai mult de 
ultima tranșă de plată (Anexa 
10); 

Expertul verifica daca solicitantul declară pe propria răspundere ca 
va dobandi, pana la obtinerea transei finale, competente 
profesionale in domeniul agricol, specifice tipului de 
activitate agricola propusa prin proiect (inclusiv prin 
participare la cursuri de instruire organizate in cadrul Masurii 
GAL M1/1C Dezvoltarea resursei umane din domeniul agricol 
in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche)  
Expertul acordă  punctaj (20 p) numai dacă  declaratia este 
completata, semnata, stampilata si atasata la CF. Daca aceste 
informatii nu se regasesc expertul inscrie “0” in coloana “ punctaj 
selectie GAL”, in rubrica aferenta acestui criteriu de selectie. 

 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de punctare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat. 
 

 


